
 
 
 
 

Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw werft aan 
 

Verantwoordelijke voor Externe Relaties en Fondsenwerving - (m/v/x) – 30,4u 
 

 
Pedagogisch Centrum Wagenschot biedt hulpverlening en beroepsopleiding aan jongeren 
met ernstige emotionele en gedragsstoornissen al dan niet in combinatie met een mentale 
beperking. PC Wagenschot creëert kansen die het beste uit deze jongeren naar boven halen. 
Integratie in de samenleving is ons streefdoel. Wagenschot is een boeiende werkplek met 
een moeilijke doelgroep, een innoverende visie en een unieke werkmentaliteit. Het centrum 
beschikt over een rijke kennis die verankerd is in de ervaring van vele trouwe medewerkers. 
Het Pedagogisch Centrum Wagenschot bestaat uit drie entiteiten, met name 
Multifunctioneel Centrum Wagenschot, Buitengewoon Secundair Onderwijs Wagenschot 
(vestigingsplaats Eke) en  Multifunctioneel Centrum Heynsdaele (vestigingsplaats Ronse). 
 
Met respect voor de jongeren en de medewerkers breng je als verantwoordelijke voor 
externe relaties en fondsenwerving dit centrum naar buiten. Je onderhoudt en versterkt het 
geëngageerde netwerk dat zich rond Wagenschot heeft gevormd. Vanuit een 
ondernemende houding bouw je de fondsenwerving verder uit. Je zoekt substantiële 
financiële steun om de infrastructuurprojecten te realiseren en om de werking van 
Wagenschot te ondersteunen. Je schrijft graag dossiers en je volgt ze nauwgezet op. Je weet 
hoe, wat aan wie en wanneer te communiceren, al dan niet met persrelaties. Je coördineert 
onze vrijwilligerswerking. Bent bereid tot avondwerk (occasioneel). Je verzorgt de externe 
communicatie van ons centrum. Je bent toegewijd, een veerkrachtige doorzetter, gaat 
respectvol om met mensen en weet discretie te hanteren.  
 
Je bent aangetrokken door het maatschappelijk doel dat Pedagogisch Centrum Wagenschot 
zich stelt en je hebt affiniteit met het pluralistisch karakter van dit centrum. Je wenst dit te 
vertalen in een geëngageerde inzet die beantwoordt aan dit profiel. Je bent bij voorkeur 
bachelor in mens- of communicatiewetenschappen.  
 
Pedagogisch Centrum Wagenschot biedt een contract voor onbepaalde duur van 30,4/38.  
Verloning op basis van A1/Bachelor barema, volgens barema’s van het PC319.01, met 
mogelijkheid tot meenemen van uw anciënniteit. Er is een flexibele werk- en verlofregeling. 
Je kan rekenen op een goede samenwerking met collega’s binnen de dienst 
beleidsondersteuning. Je wordt tewerkgesteld in Eke en op regelmatige basis word je ook in 
Ronse verwacht.  Datum indiensttreding: afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
kandidaten.  
 
Solliciteren  
Je kan solliciteren tot 31 maart 2018 per mail aan Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw. 
t.a.v. Frederic Glorieux. frederic.glorieux@wagenschot.be / 09.280 89 60. 
 


